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 !؟سولې پروسې ته ورسیږي کوالی شي دڅنګه افغانان 
 

چې  ،ډول ننګونو سره مخ وي ، لکه زموږ هېوادـ  ژوند له ډول پرته ؛سولې ، ځکه داړتیا لري انسان هر سولې ته
سولې راتګ څرک  سولې راتلو نارې وهي، خو د د اور کې سوزي او افغانان تل جګړو په څلور لسیزې وشوې د دا

 هم نه لږیږي .
 

له وژنو،  جګړه هغه ناشونې پدیده ده، چې سولې ضد کلمه ده، ډیری خلک ورڅخه کرکه لري، ځکه جګړه چې د
سره  حرانب هېواد له سترو اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرته؛ ریوویجاړیو، کډوالیو، بې کوره کېدو، بېوزلویو او ناچا

 . نشي دریدالیوپه پښو  هکلون هکلون هببیا  ، چېيومخ ک
 

د  چه چېهغه ک افغانان په نوي فصل پرانیسته وکړه، خو بیا هم ېخوا دیوېافغانستان چې تېرو نولسو کلونو را په د
نه زیات وخت په تېریدو که څه هم هېواد  نیمې لسیزې ېیاده یو په . ې پوره کړې وای، نه دې پوره کړيژوند اړتیاو

 ژنو، ویجاړیو اود و رېر په څېاو دت خلک په کراره نه دي ناست د پرمختګ په لوري یون ترسره کړې، ولې بیا هم
 شاهدان دي . جګړو

 
دغه بدبختۍ چې په هېواد کې ترسرګو کیږي، ډیری یې بهرني هېوادونه او استخبارتي کړۍ دي، چې دوی نه غواړي 

 نفاق اچولی یو بل ته یې هڅولي او دیې  ترمنځ افغانانود .هر اړخیزو برخو کې په پښو ودریږي په افغانستان دې
  بل کړې دی . اورې غمیز ېستر دهېواد کې  وسههمدغو افغانانو په ت

 
خلکو غوښتنو ته لبیک ووایي، څو په افغانستان  او د اوس افغانانو ته پکار ده، چې په خپلو منځونو کې سوله وکړي

ه پ په دننه کې په کار بسیا او هېواد د پرمختګونوهېواد  د وګړي وکوالی شي، چې دیو ډاډمن امنیت په ټېنګښت کې
 . پیدا کړي لوري خوځښت

 
په هوسا او آرام ډول او په یوه  د پرمختګونو د ودې لمن رانغاړي، ولسونه یې هیواد کې هپه یوځکه سوله ده، چې 

 کوي .ته مخه کمرغه ټولنه کې ژوند ېن
 

تاوتریخوالې لړۍ د  یا ددرز روانې وې او په هېواد کې د اورکم  سولې خبرې په نو کې چې دوپه دې ورستیو وخت
ه بیرته یو څ د خلکو هېلې خلکو هېلې یې تر یو بریده وغوړولې، خو وه، د شوې نه وخواپه جګړو ښکیلو دواړو 

 .و ته زور ورکړل هېواد ګوټ ګوټ کې جګړ د ناهیلیو ته ورسېدې، ځکه وسلوالو بیا ځلې
 

 په خپلو منځو کې وویشي، خو واک دې د تیر په شان قدرت په سر ناندرۍ وهي، چې ن دبل لور ته زموږ سیاسیو
ی د کې کومه مثبته پایله نه ي چاروپه حکومت ویش یانې پنځوس سلنه ي حکومتملي یوال ، چېېتجربو ثابته کړ

 .ورکړې 
 
ې یاتخپریدل په خلکو کې ز نړۍ په هېوادونو او همدارنګه افغانستان کې د کرونا ویروس چونو پرته دېسیاسي کړک د

رونا ک ، چې دخپلمنځي اختالفات او درېیم الهي آفت د حکومت دي، یو لوري جګړه، بل لوري تهپارولي اندېښنې را
 ؟تاب راوړي یو ستونزو ته ېدغو در افغانان وکوالی شي، چې به بې وسه نو څنګه دي. ویروس خپریدل

 
و ا کوالی شي، چې یادو ستونزې له منځه الړې شي، طالبان ییوالترمنځ افغانانو  الهي نصرت په مرسته او د د

 او همدارنګه وکوالی شي، اقتصاد له پلوه غني د افغانان دواړه سره سال او تلپاتی اوربند دې وکړي، چې دې حکومت
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 کځانونه په امن کې کړي، ځکه یوې ستونزې لپاره هرڅوهم د کرونا ویروس نه ؛ په وتلو چې د سیاسي کړکیچ
 مقاومت کوالی شي.

 

دغه  سي اواوسولې راوستو په الره کې هر راز مرستو ته تیارسی و ، چې دویلو ده د طالبانو او حکومت دواړو ته
وله چې س ټول او یوې خبرې ته په رسیدو، را الندې سره سېورېچې دوی د یو اسالمي وجیبه بولو،  ورتهګام نیک 

سوله، امن، ثبات او د یو ډاډمن افغانستان  ؛ديوژنې ستړي شوی ګړو، ورورافغان ولس له ج ځکه نور ورسیږي، ده
 . غوښتونکی دي

 
او  ۍځای یې د یوالي، ورورګلو رپ ټغر ټول اوماتمونو د  واد څخهېه ژر به هغه وخت راورسیږي، چې د ډیر نو

  . وحدت ټغر غوړیدلي وي
 ان شاء هللا
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